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que é VUI

Negra, suburbana, 34 anos.

Formada em Comunicação, pós-graduada em 
Roteiro Audiovisual e certificada 
internacionalmente pela UX_PM nível 3.

+9 anos de experiência em Voice UX.

Organizou os primeiros encontros da comunidade 
VUI BR onde hoje é Community Manager.

Chapter Leader da Women in Voice Brazil.

Co-fundadora do blog e podcast brasileiro 
UXCOPY.CO e dá aulas de Design Conversacional 
para interfaces de voz.

Janaína Pereira
Content, VUI e Conversation 

Design Ops (Governança)
Itaú Unibanco



O que é 
VUI?



“(...) VUIs tomaram um longo caminho desde os 
anos 1950s. Tanto que as VUIs de hoje são mais 
parecidas com os sonhos de ficção científica do 
que nunca. Só com a minha voz, eu posso pedir 
pra tocar uma música, pedir um carro ou. pizza, 
descobrir a população do Uzbequistão e mandar 
uma mensagem.

(...) Elas fundamentalmente podem mudar a 
maneira como interagimos com tecnologia, 
fazendo com que possam agir menos como 
compuradores e mais como pessoas.”

Cathy Pearl (2016)



"(...) Fazer uma abordagem 
conversacional na interação 
requer um mergulho nos 
princípios do funcionamento 
das interações que os 
humanos têm. (...)”

Erika Hall (2018)





Por causa disso, os 
Voice User Interface 
Designers trabalham 
intrinsicamente com 
a PERCEPÇÃO 
AUDITIVA.











Vantagens e 
desvantagens





o VELOCIDADE: é simples de processar 
mentalmente (quando bem feita!) e rápida de 
interagir;

o MÃOS LIVRES: posso fazer outras atividades ou 
nada além disso, só preciso falar;

o INTUIÇÃO: é o tipo de interface mais natural 
dentre todas;

o EMPATIA: é carregadíssima de emoção.





o ESPAÇOS PÚBLICOS: quem gosta de se expor? 
o DESCONFORTO AO FALAR COM UMA MÁQUINA: 

vou parecer uma pessoa que está sem um 
parafuso na cabeça; 

o PREFERÊNCIA POR DIGITAÇÃO: puro hábito;
o PRIVACIDADE: a máquina vai saber que eu sou 

eu.





Potencial
da experiência “invisível”

#AcessibilidadeJá















“A taxa de suicídio
triplicou nos ultimos

nove anos. 
Nós perdemos 17 
criancas de até 15 

anos por dia.”
Don Wright, CEO of

Clarigent Health



Grava a sessão de terapia 
para combinar, em tempo real, 
inteligência artificial, algoritmos, 
cartas de suicídios, mudanças 
no tom de voz base e linguística. 



Usos mais indicados 
para o Brasil
(inclusive, na 

pandemia)





Apenas 22% 
encaram a 
privacidade 
como uma 
barreira para 
o uso.



O que 
mudou 
durante a 
pandemia?



Contextos 
de uso: o 
que as 
pessoas 
estão 
fazendo 
enquanto 
usam VUIs?



Cases
#MaisAcessibilidade

PorFavor













A skill 
“Memória 
Sonora” da 
Splora
levou o 
Prêmio 
Alexa de 
Acessbilidade







Primeiras 
impressões sobre

Clubhouse



Nem todo mundo faz 
audiodescrição da 
sua imagem...

Não possui botões e 
elementos 
codificados...

Não, não é 
acessível...
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VALEU, TDC! ;)


